
Vi utfører rørfornying av alle typer avløpsrør. Med avansert utstyr rehabiliterer 
vi uten å grave i vei og hager, og uten å pigge opp gulv og rive vegger. 
Kontakt oss for en gratis befaring og for å høre hvordan vi kan hjelpe deg. 

RØRFORNYING

www.tt-teknikk.no Tlf: 02490

Anse jobben som gjort



Hva er rørfornying?

Fordeler

Rørfornying er et samlebegrep 
for flere metoder for rehabilitering 
av vann- og avløpsrør helt uten 
eller med minimale inngrep i infra-
struktur. Det vil si at vi kan rehabi-
litere rør uten å grave i vei og hager, 
eller uten å pigge opp gulv og rive 
vegger. Vi bruker eksisterende 
tilgangspunkter som utvendige 
kummer, stakekummer i gulv eller 
stakeluker på stammer, så lenge 
disse er dimensjonert for arbeidet 
som skal utføres.

Vi utfører rørfornying av alle 
typer overvanns- og avløpsrør på 
oppdrag for huseiere, borettslag 
og sameier, eiendomsforvaltere, 
forsikringsselskaper, rørleggere, 
og for kommuner og kommu-
nale selskaper. Vi bruker utsyr og 
materielaer for strømpeutforinger 
tilpasset de enkelte rørenes 
dimensjon og tilstand.

Kortere anleggstid og færre 
inngrep i bygg og infrastruktur enn 
ved tradisjonell utskifting, mindre 
forstyrrelser for beboere, raskt 
og kostnadseffektivt, sertifiserte 
materialer og metoder, garanti 
som for nyanlegg.
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Fig.1 - Det gamle rørsystemet renses og høytrykksspyles

Slik utfører vi rørfornying: 

Fig.2 - En flexibel strømpeforing  mettes med epoxy

Fig.3 - Strømpeforingen vrenges inn i det eksisternede røret, 
dette gjøres ved hjelp av trykkluft fra en kompressor

Fig.4 - Etter innblåsning herdes epoxyen med varmluft. 
Deretter kappes røret oppe og nede. Det er dette som utgjør den 
nye rørstammen, en fullverdig konstrusjon inne i det gamle røret

Fig.5 - Etter herding brukes en videokontrollert freserobot for 
å kappe hull inn til grenrør. Deretter trekkes en spesialtilpasset 
epoxy-strømpe via rørstammen og ut i grenrørene. Til slutt 
brukes trykkluft for presse strømpen til rundt skjøter og vinkler. 
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Hvorfor TT-Teknikk?

Vår garanti:

Fordi vi får jobben gjort raskt og 
effektivt. Siden starten i 1986 har 
vi blitt en av landets ledende total-
leverandører av spesialtjenester 
innen vann og avløp. Våre over 100 
medarbeidere kan “alt” om kontroll 
og utbedring av alle typer vann- og 
avløpsrør. I tillegg er de hyggelige, 
alle som en.

Siden 2016 har Power Clean vært 
en del av TT-Teknikk AS. Power 
Clean har gjennom de seneste 
årene spesialisert seg på vedlike-
holdsrens av avløpsrør og ventilas-
jonsanlegg og TT-Teknikk har valgt 
å beholde Power Clean som merk-
enavn for dette tjenesteområdet.

Vi har også en av de mest 
komplette utstyrsparkene innen 
feillokalisering og utbedring av 
vann- og avløpsrør. Selv om de 
aller fleste av våre kunder er lokali-
sert på Østlandet, utfører vi også 
et stadig økende antall oppdrag 
for både private og offentlige 
kunder fra våre avdelingskontorer i 
Vestfold og Trøndelag.

Trygghet og tillit

Profesjonelt utført arbeid til riktig pris

Raskt og effektivt uten å kompromisse på kvalitet

Hyggelige og serviceinnstilte mennesker

Dokumentasjon og garanti på utført arbeid

Kontakt oss for en gratis 
befaring og for å høre hvordan 
vi kan hjelpe deg.



Arbeiderne var hyggelig og kom til avtalt tid. Arbeidet ble utført på ett tidspunkt som passet slik at det 

ikke skapte problemer for meg eller min leietaker. (Ikke lett å fungere uten å kunne bruke vann på vanlige 

arbeidsdager.) Arbeidet ble raskt utført og til en “rimelig” pris.

Prosjektet omfattet total rens og rehabilitering av spill- og overvannsledninger i de 3 boligblokkene til Kan-

torsletta Selveierforening. Rørene var gamle, og flere steder har det vært behov for punktutbedringer for at 

ikke rørene skal kollapse. TT-Teknikk har løst dette på en god måte. TT-Teknikk er dyktige, løsningsorienterte 

og hyggelige, og anbefales for fremtidige oppdrag av tilsvarende art.

Grethe Ødegaard, Lørenskog

Bygghuset AS, innleid konsulent for oppdragsgiver
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